
Turcan: Fara Tariceanu unificam dreapta
Vicepresedintele PD-L, Raluca Turcan, a declarat vineri ca isi doreste o unificare a dreptei, alaturi de
PNL, actiune ce va putea realiza, doar daca Tariceanu va fi invins la congresul din martie.

 Raluca Turcan sustine ca un PNL fara Tariceanu poate conduce la unificarea dreptei, alaturandu-se astfel
la ideile liderilor PNL Sibiu care au spus si ei ca Alianta D.A. poate redeveni functionala. „Un PNL fara
Tariceanu poate sa conduca la o unificare a dreptei. Este un proces lung, de durata, insa poate sa
reprezinte un pas pentru unificarea dreptei. Dupa cum vedeti, si Romania tinde spre bi-partidism si de
aceea, poate ca PNL fara Tariceanu poate duce la unificarea finala a dreptei ", a declarat Turcan.

 Daca liberalii Eugen Mitea sau Nicolae Neagu vorbeau despre o re-editare a Aliantei D.A., Turcan crede
ca de viitor este un partid de dreapta, puternic, nu o alianta pre sau post electorala. „Nu este vorba de
refacerea Aliantei D.A. Eu vorbesc de o constructie politica pe termen lung, de o unificare a fortelor
politice. Subiectul unificarii dreptei este absolut necesar ", a declarat deputatul Raluca Turcan.

 Vicepresedintele PD-L nu l-a iertat nici de data aceasta pe liderul PNL si a reluat discursul
anti-Tariceanu.  „Asa cum am spus si cand am fost data afara din PNL, va sosi si acest moment, pentru ca
in acest partid au fost foarte multi oameni care au fost tinuti cu forta, care au fost amenintati, au fost
santajati, au fost amenintati cu pierderea locului de munca, atata timp cat Tariceanu a fost prim-ministru.
A venit momentul ca domnul Tariceanu sa vada care este sustinerea sa in partid ", a mai spus Turcan.

 intr-un interviu acordat Agerpres, Turcan a declarat ca PD-L va ramane partener de guvernare cu PSD
pana in 2012. „Guvernarea cu PSD e un lucru, proiectul unificarii dreptei e alt lucru. Suntem si ramanem
parteneri de guvernare cu PSD pana in 2012, pentru ca electoratul ne-a dat scoruri foarte apropiate la
alegerile din 30 noiembrie", a spus Turcan.
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